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19 грудня 2018 року м. Київ № 141 

 
Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України 
 
Відповідно до статей 15, 22, 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, з метою приведення порядку застосування спеціальних засобів 
оборони та заходів фізичного впливу в Національному банку України у 
відповідність до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій 
емітентами цінних паперів” Правління Національного банку України 
постановляє: 

 
1. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 

17 серпня 2011 року № 288 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових 
актів Національного банку України”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 26 вересня 2011 року за № 1120/19858 (зі змінами), викласти в такій 
редакції: 

“1. Затвердити Правила застосування спеціальних засобів оборони, 
заходів фізичного впливу та використання службових собак працівниками 
підрозділів охорони Національного банку України, що додаються.”. 

 
2. Затвердити Зміни до Правил застосування спеціальних засобів активної 

оборони, заходів фізичного впливу та використання службових собак 
працівниками відомчої охорони Національного банку України, затверджених 
постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2011 року 
№ 288, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2011 року за 
№ 1120/19858 (зі змінами), що додаються. 
 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову 
Національного банку України Смолія Я. В. 
 

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 
опублікування. 

 
Голова Яків СМОЛІЙ 

 

Інд. 56 
 
Аркуш погодження додається. 



 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління 

Національного банку України  

19 грудня 2018 року № 141 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Правил 

застосування спеціальних засобів активної оборони, заходів фізичного впливу 

та використання службових собак працівниками відомчої охорони 

Національного банку України 

 

1. Назву Правил викласти в такій редакції: 

“Правила застосування спеціальних засобів оборони, заходів фізичного 

впливу та використання службових собак працівниками підрозділів охорони 

Національного банку України”. 

 

2. У пункті 1.2 глави 1: 

в абзаці другому слова “відомчої охорони Національного банку” замінити 

словами “підрозділів охорони Національного банку (далі – підрозділи 

охорони)”; 

в абзаці третьому слова “відомчої охорони Національного банку 
(далі – відомча охорона)” замінити словами “підрозділів охорони”; 

в абзаці сьомому слова “окремі категорії службовців”, “Голови” замінити 

відповідно словами “працівники”, “Правління”; 

абзац десятий викласти в такій редакції: 

“спеціальні засоби оборони – гумові та пластикові кийки; електрошокові 

пристрої контактної та контактно-дистанційної дії; засоби, споряджені 

речовинами сльозогінної та дратівної дії (далі – газові балончики).”. 

 

3. У главі 2: 

 

1) в абзаці другому пункту 2.2 слово “мови” замінити словом “звуку”; 

 

2) в абзаці третьому пункту 2.4 слова “органам внутрішніх справ” 

замінити словами “територіальним органам Національної поліції України 

(далі – органи поліції)”; 

 

3) у другому реченні пункту 2.5 слова “медичної допомоги” замінити 

словами “необхідної медичної допомоги”; 
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4) пункт 2.6 викласти в такій редакції: 

“2.6. Працівникам підрозділів охорони забороняється під час 

застосування спеціальних засобів оборони наносити удари гумовими 

(пластиковими) кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, 

попереку (куприку) і в живіт.”; 

 

5) пункт 2.7 доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Працівникам підрозділів охорони забороняється під час застосування 

газових балончиків здійснювати прицільну стрільбу по людях, повторне 

застосування їх у межах зони ураження в період дії речовин.”; 

 

6) в абзаці другому пункту 2.9 слова “наказом керівника Об’єкта 

(у центральному апараті – згідно з наказом Національного банку)” замінити 

словами “розпорядчим актом Національного банку”. 

 

4. У главі 4: 

 

1) в абзаці другому пункту 4.1 слова “об’єктів Національного банку” 

замінити словом “Об’єктів”; 

 

2) у другому реченні пункту 4.2 слова “медичної допомоги” замінити 

словами “необхідної медичної допомоги”; 

 

3) у пункті 4.3 слова “Департаменту внутрішньої безпеки” замінити 

словами “Департаменту безпеки Національного банку (далі – Департамент 

безпеки)”. 

 

5. У пункті 5.1 глави 5 слова “охоронника (охоронця)” замінити словами 

“працівника підрозділу охорони”. 

 

6. У главі 6: 

 

1) пункт 6.2 викласти в такій редакції: 

“6.2. Працівникам підрозділів охорони забороняється застосування 

заходів фізичного впливу та спеціальних засобів оборони до жінок з явними 

ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених 

можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи 

групового нападу, учинення збройного опору працівникові підрозділу охорони, 

що загрожує життю та здоров’ю інших осіб або працівників підрозділів 

охорони, якщо відбити такий напад або опір іншими способами та засобами 

неможливо.”; 

 

2) в абзаці другому пункту 6.3 слова “необхідної допомоги” замінити 

словами “необхідної медичної допомоги”; 
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3) у пункті 6.4: 

в абзаці першому слова “режимного підрозділу Об’єкта”, “Об’єкта” 

замінити відповідно словами “підрозділу охорони”, “Департаменту безпеки”; 

в абзаці другому слова “Об’єкта”, “керівників” замінити відповідно 

словами “Департаменту безпеки”, “керівника”; 

 

4) пункт 6.5 викласти в такій редакції: 

“6.5. Комісія, призначена розпорядчим актом Національного банку, за 

кожним випадком застосування спеціальних засобів оборони, заходів фізичного 

впливу або використання службових собак щодо правопорушників проводить 

перевірку правомірності дій працівників підрозділів охорони.”. 

 

7. У тексті Правил слова “підрозділ відомчої охорони”, “спеціальні 

засоби активної оборони”, “відомча охорона Об’єкта”, “відомча охорона 

Національного банку”, “відомча охорона”, “правоохоронні органи” у всіх 

відмінках замінити відповідно словами “підрозділ охорони”, “спеціальні засоби 

оборони”, “охорона”, “охорона”, “підрозділ охорони”, “органи поліції” у 

відповідних відмінках. 

 

 

Директор 

Департаменту безпеки  Олександр СКОМАРОВСЬКИЙ 


